
   Баланың құқықтарын қорғау 

жөніндегі функцияларды жүзеге 

асыратын ұйымдардың тауарлары 

мен көрсетілетін қызметтерін сатып 

алу қағидаларына 3-қосымша 
 

 

                         Өткізілмеген конкурске қайтадан конкурс 

                                   өткізу туралы хабарландыру 

 

 

Шымкент қаласы білім басқармасының «Қосалқы мектеп-интернаты» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі, индекс 160013, Шымкент қаласы, Әл-

Фараби ауданы, М.Маметова көшесі, ғимарат №95А, электрондық пошта 

gushvshi@mail.ru.  

Сатып алынатын тауарлар мен көрсетілетін кызметтердің атауы; 

1. Кеңсе тауарлары -лот №1 

2. Шаруашылық тауарлары -лот №2.  

3. Спорт тауарлары -лот №3. 

4. Жанар-жағар май (бензин АИ-92)-лот №4 

          Жоғарыдағы көрсетілетін қызметтерді немесе тауарларды жеткізушіні 

таңдау бойынша конкурсты қайта өткізілетіндігі туралы хабарландыру 

жариялайды.  

Тауарлар: Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, М.Маметова көшесі, 

ғимарат №95А, Шымкент қаласы басқармасының «Қосалқы мектеп-

интернаты» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне жеткізіледі.  

Тауарларды сатып алуға бөлінген сома. 

Лот №1- кеңсе тауарлары. Бөлінген сома 3859142 теңге ҚҚС қоса алғанда. 

Лот №2- шаруашылық тауарлары Бөлінген сома-3921044 теңге ҚҚС қоса 

алғанда. 

Лот №3- спорт тауарлары. Бөлінген сома-132814 теңге ҚҚС қоса алғанда. 

Лот №4-жанар-жағар май 2775,5102 литр. Бөлінген сома 408000 теңге ҚҚС 

қоса алғанда. 

Тауарлардың жеткізудің талап етілетін мерзімі:  

Лот №1- кеңсе тауарлары. Жеткізу мерзімі: 2021 жыл. 

Лот №2- шаруашылық тауарлары Жеткізу мерзімі: 2021 жыл. 

Лот №3- спорт тауарлары Жеткізу мерзімі: 2021 жыл. 

Лот №4-жанар-жағар май. Жеткізу мерзімі: ақпан-желтоқсан 2021ж. 

      Конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті 

өнім берушілер конкурсқа жіберіледі. 

      Конкурстық құжаттама көшірмелерінің топтамасын 2021 жылғы "19" 

ақпан, сағат 16-00 дейінгі мерзімді қоса алғанда мына мекенжай бойынша: 

Шымкент қаласы білім басқармасының «Қосалқы мектеп-интернаты» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі, индекс 160013, Шымкент қаласы, Әл-

Фараби ауданы, М.Маметова көшесі, №95А ғимарат, оқу ғимараты, 1 қабат, 

әдістемелік кабинеті 9-00-17-00 уақытта немесе www.gushvshi.kz интернет-

ресурсынан алуға болады. 

mailto:gushvshi@mail.ru


       Конвертке салынған конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдерді  

әлеуетті өнім берушілер Шымкент қаласы білім басқармасының «Қосалқы 

мектеп-интернаты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, индекс 160013, 

Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, М.Маметова көшесі, №95А ғимарат, 

мына мекенжай оқу ғимараты, 1 қабат, әдістемелік кабинеті бойынша 

жібереді. 

        Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі 2021 жылғы 19 

ақпан, сағат 16-00. дейін мерзімді қоса алғанда. 

      Конкурсқа қатысуға өтінімдер бар конверттер 2021 жылғы 19 ақпан, 

сағат 16-00 Шымкент қаласы білім басқармасының «Қосалқы мектеп-

интернаты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, индекс 160013, Шымкент 

қаласы, Әл-Фараби ауданы, М.Маметова көшесі, №95А ғимарат, мына 

мекенжай оқу ғимараты, 1 қабат, әдістемелік кабинетте ашылады. 

      Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 

8(7252)321650. 

 


